
 

 

 

 

 

 

2019.gada marts                               Augstkalnes vidusskolas avīze                          7 ( 98)  izdevums 

 

Redaktores sleja 

 Lai cik ilgs un nogurdinošs mums izliekas mācību gads, kad skolas laiks rit jau pavasarī, tas 

šķiet tikpat kā beidzies, un visi mācību gada notikumi acu priekšā aizslīd kā zibenīgs mirklis. 

Laiks ir tik mānīgs- te tas šķiet velkamies, te nevaldāmi auļo, pielikdams soli tieši tad, kad 

vēlamies to apturēt.   

Pavasarī saulīte atmodina ne tikai dabu, bet sasilst arī cilvēku sirdis, uzplaukst mīlestība 

pret pasauli, darāmo darbu un citiem cilvēkiem, uzplaukst cerības uz veiksmi, uz laimīgu 

iznākumu, uz skaistiem notikumiem dzīvē. Pieaug spēks un enerģija, ko var likt lietā. Vēl ir 

īstais laiks pārskatīt darāmo arī tev! Laiks nokārtot parādus, izvērtēt padarīto, jo marta 

brīvdienās uzkrāti jauni spēki. 

Ja visu esi jau nokārtojis, tad katrs gribētu būt tavā vietā, jo var sākt baudīt visu, ko 

daba sniedz- laiskus atpūtas mirkļus pēc stundām ezermalā, pastaigas un atpūtu kopā ar 

draugiem vecajā pils parkā, aizrautīgu sportošanu jaunajā sporta laukumā vai rāmu mieru pie 

vecās Ezerpils uz soliņa. Ieelpo pavasari! Saskaiti putnus, kuri pārradušies mājās un priecīgi 

vītero visapkārt, paskrien līdzi mākoņu 

laivām debesīs! Esi laimīgs! Katrā cilvēkā 

mīt sava laimīte, sava laime. Galvenais- 

prast savu laimi dzīvot. Laimīgi dzīvot. 

Šajā pavasarī ielīksmo sevi! Izbaudi 

sajūtas, kuras iespējams sajust tikai 

pavasarī!  

 Pavasaris ir tas mirklis, kad viss sāk 

plaukt un ziedēt, tāpēc mums patiktu, ja 

šis krāšņums turpinātos mūžīgi… Bet tūlīt 

viss saplauks un noziedēs, pavasaris 

aizsteigsies kā viens mirklis. Tūlīt beigsies 

vēl viens mācību gads, kurā tu esi 

apguvis to, kas arī vēlāk būs vajadzīgs. 

 Lai tev priecīga katra skolas diena! 

Lai ik mirkli iepazīsti kaut ko jaunu un 

noderīgu! Siltu un saulainu pavasari 

mums visiem! 

 

 



Masļeņica arī mūsu skolā… 

 

Pēc krievu tautas tradīcijām 

Masļeņicas svinēšana saistās ar 

jautrību un visdažādākajiem 

cienastiem. Galvenais ēdiens un 

svētku simbols ir pankūkas, jo tās 

simbolizē sauli. Masļeņicu 

tradicionāli svin nedēļu. Katrai 

dienai ir savs nosaukums, nozīme 

un darbi. 

Pirmdiena saucas 

,,Sagaidīšana”, kad cep pankūkas, 

gatavo salmu lelli, kuru pēc tam 

novieto kalna galā, lai 7. dienā 

sadedzinātu. Salmu lelle simbolizē 

ziemu, bet, to sadedzinot, visi no 

ziemas atvadās līdz nākamajam 

gadam. 

Otrdiena saucas ,,Spēles diena”, kad cilvēki iet ciemos, dejo un rotaļājas, bauda ziemas priekus. 

Neprecētie mēģina atrast savu ,,otro pusīti”. 

Trešdienas vārds ir ,,Kārumniece”, kad ļaudis viens otru apciemo un mielojas ar gardajām pankūkām. 

Ceturtdiena ir ,,Svinēšana”. Neviens vairs nestrādā, bet vizinās zirgu kamanās ap ciemu pulksteņa 

rādītāja virzienā. Rīko pikošanās kaujas. 

Piektdiena ir ,,Vakarēšana”, kad cilvēki atkal ciemojas viens pie otra un mielojas ar pankūkām. 

Sestdiena saucas ,,Svaines vakarēšana”. Satiekas radi, tiek dāvinātas dažādas dāvanas, mielojoties ar 

pankūkām tiek apspriesti dažādi jaunumi. 

Svētdienas vārds ir ,,Piedošana”, kad lūdz piedošanu visiem, kam gada laikā nodarīts pāri. 

Kulminācijas brīdis- lelles sadedzināšana un pirts apmeklējums. 

Katru gadu krievu valodas skolotāja Gaļina Jerāne arī mums sarīko šos svētkus. Šogad 6.martā pēc 

stundām izbaudījām Masļeņicas tradīcijas- dejojām, gājām rotaļās, mielojāmies ar pankūkām un 

sadedzinājām salmu lelli, tā sveicot pavasara atnākšanu. 

                                                   Egīls Pocevičs, 6.klases skolnieks 

 

 

 

 

 

 

 

 



Līderi devās uz Kuldīgu! 

Mūsu klases seši skolēni 

jau otro gadu darbojas 

projektā ,,Esi līderis!” 

7.marts bija īpašs datums, 

jo kopā ar skolotāju Inesi 

Blūmu devāmies uz 

Kuldīgas jauniešu namu, 

kur norisinājās konkurss 

par Rīgas Brīvostas 

pārvaldi. 

Sākumā bija lekcija, kurā 

mēs varējām izglītoties, bet 

turpinājumā visiem bija 

jādemonstrē jaunapgūtās 

zināšanas par ostas 

transporta sistēmu un 

transporta līdzekļiem, par 

ostas pārvaldes sistēmu un 

precēm. Bija arī dažādi 

atjautības uzdevumi, 

piemēram, vārdu minēšana 

no dažādiem attēliem. 

Konkursa starpbrīdī mums 

bija iespēja doties 

ekskursijā pa Kuldīgas 

vecpilsētu, lai apskatītu 

pieminekli Ēvaldam 

Valteram, hercogam 

Jēkabam. Apskatījām arī 

Ventas rumbu, Alekšupīti 

un svētās Katrīnas baznīcu. 

Konkursa noslēgumā bija 

Kuldīgas jauniešu nama 

prezentācija par 

daudzveidīgajām 

aktivitātēm Kuldīgā. Par 

dalību konkursā saņēmām 

Atzinības rakstu, tāpēc 

priecīgi varējām doties 

mājup. Tas patiešām bija 

ļoti jauks un aizraujošs 

konkurss, kura laikā guvām 

ne tikai jaunas zināšanas, 

bet arī lieliski atpūtāmies. 

Otrs konkurss, kurā 

piedalījās mūsu skolas ,,Esi 

līderis!” komanda, saucās 

,,Es savai skolai”. 

Apkopojot visas mūsu 

idejas, tika nolemts 

pagatavot divas dāvanas. 

Zēni gatavoja ,,Aizmirsto 

lietu turētāju” no kartona 

rullīšiem, kuru var 

piestiprināt klasē pie 

sienas, lai tajā ievietotu 

noklīdušas mantas, bet 

meitenes gatavoja 

,,Atslēgu piekariņu dēlīti’’, 

lai vieglāk būtu orientēties 

klašu kabinetu atslēgās. 

Šajos konkursos es uzzinu 

daudz jauna, pilnveidoju 

dažādas prasmes un lieliski 

pavadu laiku kopā ar 

klasesbiedriem.  

 

                                         

Valdemārs Lācis, 8.klases 

skolnieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabaszinību dienas konkursā Dobeles ģimnāzijā - 

skolas komanda ar iegūtajām balvām 

Sveicam savējos un bijušos 

savējos ar Latvijas čempionu 

titulu handbolā U19 



1949.gada 25. marta notikumus atceroties… 

Pieminot 1949.gada 25.marta komunistiskā genocīda upurus un baisos tā laika notikumus, mūsu 

skolā tikās to dienu aculiecinieki, lai kopā skolēniem un arī citiem klātesošajiem atmiņās izstaigātu 

savus Sibīrijas sāpju ceļus. 

Plkst.13.00 tika organizēts gājiens 1.-4.klašu skolēniem, lai noliktu ziedus un aizdegtu atmiņu 

sveces pie piemiņas akmens, kas atrodas pie Augstkalnes pagasta ēkas. 

Plkst. 14.00 skolas zālē pulcējās 5.-12.klašu skolēni, kuri bija ieradušies uz tikšanos ar represēto 

LLU profesoru J.Ābeli, kurš pastāstīja par savu ceļu uz Sibīriju, jo tajā laikā bija 2.klases skolnieks. 

Ticība, ka kādreiz varēs atgriezties mājās, pavadījusi ik uz soļa. Grūtākais periods Sibīrijā bijis līdz 

1953.gadam, bet pēc Staļina nāves esot sākušies nedaudz labāki laiki, kamēr 1957.gadā bijis iespējams 

atgriezties Latvijā un pabeigt mācības latviešu skolā, īsti labi pat neprotot valodu. Sibīrijas rūdījums 

ļāvis tikt galā ar visām grūtībām. Un šodienas jauniešiem viņš atgādināja, ka dzīvē pats svarīgākais esot 

nepārtraukti izglītoties, lai varētu piepildīt savus sapņus. 

Sarunas noslēgumā tika demonstrēta dokumentālā filma par represēto cilvēku došanos uz tālo 

Tomsku apraudzīt Sibīrijā mirušo latviešu kapavietas. Tā ir mūsu vēstures lappuse, par kuru ir 

jāatgādina visiem, lai nākotnē neatkārtotos kaut kas tikpat necilvēcīgs. 

                                               Endijs Šnepsts, 6.klases skolnieks 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teātra dienas Augstkalnē… 

Marts mūsu skolā noslēdzās ar Teātra dienām. Bija iespējams noskatīties gan teātra 

pulciņu iestudējumus, gan pašiem doties uz Tērvetes novada kultūras namu, kur 

projekta ,,Skolas soma” ietvaros varēja vērot muzikālu izrādi ,,Kas par traku, tas par 

traku…”. 

 Šī izrāde ir radīta pēc dzejnieka Ojāra Vācieša dzejas motīviem, tāpēc varēja 

satikties ar dzejas tēliem, kas dziedāja, dejoja un spēlējās kopā ar skatītājiem. Izrādē 

skanēja Elizabetes Balčus oriģinālmūzika. Īpašo noskaņu un gaisotni radīja tieši dzejas 

un mūzikas tēlu apvienojums, skatītāji tika aicināti kopīgi dejot arī krakovjaku. 

Izrāde vairāk bija domāta jaunāko klašu skolēniem, lai viņi ieklausītos dzejā, censtos 

to izprast un iemīlēt. Aktieri spēlēja azartiski, visi klātesošie to novērtēja, tāpēc labprāt 

iesaistījās aktivitātēs.  



Tā kā pirmdiena bija sākusies ar laba garastāvokļa teātra vitamīnu, tad trešdien viss 

mūsu skolā varēja turpināties, jo 27.martā Latvijā atzīmē Teātra dienu. Skolas zālē 

klātesošie noskatījās Annas Brigaderes pamatskolas un Augstkalnes vidusskolas teātra 

pulciņu izrādes. Mūsu skolas jaunie aktieri izrādīja A.Grīnieces lugu ,,Saulstariņš 

naktī”, bet kaimiņi spēlēja izrādi ,,Nellijas dzimšanas diena”. Abas izrādes bija 

pamācošas un labestīgas.  

Jauno aktieru veikumu atzinīgi novērtēja arī Tērvetes novada amatierteātra režisore 

D.Zimaiša. Viņa vēlēja neapstāties pie sasniegtā un turpināt pilnveidot savu 

aktiermeistarību arī turpmāk. 

                                            Madara Bružus, 6.klases skolniece 

  
 

“Eiropas dienas” 

aktivitātēs 

1. - 4.klašu futbola 

turnīra noslēgumā 


